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Contador Zulmir Breda
Presidente do CRCRS

INFORMAÇÃO, GESTÃO

E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Esse é o lema da XIII Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul. O significado de cada pala-

vra define o momento da nossa profissão e a compo-
sição delas exprime as exigências que hoje o merca-
do e a sociedade esperam do profissional.

Em vista disso, entre os dias 24 e 26 de agosto 
estaremos desfrutando de um salutar convívio, em 
Gramado, junto de nossos colegas que desenvolvem 
a atividade contábil nas mais diversas localidades do 
Estado e do País. Vamos também desencadear dis-
cussões em torno das novas tendências que geram 
novas oportunidades. 

Em suma, nesse período, estaremos imersos em 
temas contábeis e tudo que nele se encerra, além de 
tratarmos também de assuntos que dizem respeito 
à qualidade de vida tão importante nosso dia a dia 
pessoal e profissional.

O leque de assuntos é bem diversificado. Passa 
pelas principais particularidades do Terceiro Setor, 
sua abrangência e crescimento nos últimos anos; a di-
fusão dos serviços prestados pelas organizações con-
tábeis e a relação com os clientes; posicionamento 
das pequenas e médias empresas de auditoria diante 
do mercado atual; e o restabelecimento do Exame 
de Suficiência e a qualidade do ensino. Não poderia 
faltar, é claro, uma ampla explanação a respeito das 
novas Normas Brasileiras de Contabilidade, apontan-
do a evidenciação de informações relevantes das De-
monstrações Contábeis e das Notas Explicativas das 
PMEs, assim como o impacto fiscal da sua aplicação e 
o cenário pós-convergência.

Para contrabalançar e descontrair, vamos saber 
um pouco sobre inteligência profissional e afetiva; 
como lidar com os obstáculos de maneira confian-
te e eficaz, sem perder o foco; descobrir a melhor 

maneira de conquistar uma vida mais plena 
e com equilíbrio no âmbito pessoal e pro-
fissional, compreendendo as mudanças e 
desenvolvendo a capacidade de adaptabi-
lidade. E mais, estimular a criatividade e a 
inovação para gerar resultados sustentáveis 
e duradouros.

Esses são apenas alguns dos temas. Tem 
muito mais! Confira no site do CRCRS.

Depois de toda essa enxurrada de infor-
mação e conhecimento sintetizados, é im-
possível negar a importância de participar 
de eventos como esse, que visam a atualiza-
ção e o aperfeiçoamento. A Convenção de 
Contabilidade é realizada, de dois em dois 
anos, com o intuito proporcionar, além da 
expansão do saber, o convívio e a integra-
ção, que geram opiniões, oportunidades e 
experiências.

Portanto, a Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul é o evento que não 
pode faltar na sua agenda. Aguardo vocês na 
ExpoGramado!

Um forte abraço.
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EFD PIS/COFINS

Contador Raul Alves Cortepasse 
Consultor Tributário em Inovação Tecnológica

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

O ingresso completo da Administração 
Tributária brasileira na era digital não 

cessa de apresentar novidades, através de 
novas atribuições, ao nosso já saturado sis-
tema de informações ditas acessórias, hoje 
representadas por quase uma centena de 
obrigações do contribuinte para com os fis-
cos Federal, Estadual e Municipal.

A cada dia surgem novas abordagens sobre 
o arcabouço tributário brasileiro, impondo 
aos contribuintes e à sociedade, de um modo 
geral, uma carga de complexidade, com ele-
vados custos financeiros e psicológicos.

Conforme estatísticas da Receita Federal, 
mais da metade das declarações de rendimen-
tos das Pessoas Jurídicas e Físicas, em 2004,  
apresentavam algum tipo de inconsistência, 
seja de forma, seja nos valores apresentados. 
Com base nesses dados, e ainda pelo fato de 
as autoridades fiscais entenderem que muitos 
contribuintes confundem Elisão com Evasão 
Fiscal, o fisco federal, principalmente, tem 
investido muito em recursos técnicos e no 
treinamento de seus fiscais, como forma de 
melhor fiscalizar os contribuintes brasileiros. 
Desde então, as modificações no sistema 
de fiscalização e arrecadação não param de 
acontecer.

Estabelecido em 2007, o projeto do Siste-
ma Público de Escrituração Digital (SPED) tem 
foco na informatização da relação entre fisco 
e contribuintes. Representa, em seu conjunto, 
um grau elevado de modernização, colocando o 
Brasil na vanguarda mundial em tecnologia apli-
cada no processo de informar dados contábeis 
e fiscais aos órgãos fiscalizadores.

O processo global intitulado de Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital – comumente co-
nhecido como SPED – começou com a introdu-
ção da Nota Fiscal Eletrônica.
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Em prosseguimento, em 2007, veio a Escritu-
ração Contábil Digital (ECD), com seus layouts 
próprios e a necessidade de as empresas inves-
tirem fortemente em treinamento e softwares, 
além de efetuarem uma “reengenharia” de seus 
sistemas operacionais (compras, vendas, TI, en-
genharia, contabilidade, entre outros) para bem 
atender às novas exigências. Os investimentos no 
processo da ECD resultam em benefícios para 
uma melhor gestão empresarial.

Também já passamos pela Escrituração Fis-
cal Digital (EFD); pela escrituração digital do Li-
vro de Controle de Produção e Estoque; e pelo 
LALUR eletrônico, já a partir de junho de 2011. 
Logo teremos a Escrituração Eletrônica da Folha 
de Pagamento (E-Folpag), a partir de 2012.

E agora temos mais um componente do SPED, 
com a migração da Dacon para o EFD PIS/Cofins, 
cuja implementação ocorrerá em 2011 e 2012, e 
que apresenta novidades as quais poderão trazer 
situações delicadas para muitas empresas.

A Dacon é uma demonstração, enquanto o 
EFD PIS/Cofins é um sistema de escrituração 
que passa a oferecer informações com muito 
mais detalhes sobre as operações de compra e 
venda, tributadas pelo PIS/Cofins, conforme ins-
tituído pela Instrução Normativa RFB 1.052, de 
5 de julho de 2010.

Apenas para um estabelecimento de impor-
tantes diferenças entre a atual Dacon (Demons-
trativo de Apuração do PIS/Cofins) e a EFD PIS/
Cofins, devemos lembrar que a primeira apre-
senta apenas valores totais/globais, sem maior 
detalhamento. Em síntese, a Dacon é um de-
monstrativo, enquanto que a EFD PIS/Cofins é 
uma escrituração completa.

Pela nova EFD PIS/Cofins serão disponibiliza-
das, mensalmente, informações detalhadas e pre-
cisas sobre as alíquotas aplicadas em cada item 

faturado: se o emitente é imune, isento, se tem di-
reito a compensações de créditos, se está no regime 
de incidências cumulativo ou não, ou algum regime 
especial, e ainda se tiver direito à suspensão da inci-
dência, temporária ou permanente.

O mesmo rigor acima será aplicado no registro 
fiscal das aquisições, pois os contribuintes irão iden-
tificar em cada item adquirido, nas notas fiscais de 
compras, qual a correta classificação fiscal, e se o 
item é gerador de crédito fiscal ou não.

Essa decisão quanto à tomada ou não do crédito, 
que antes só seria passível de questionamento fiscal 
numa eventual visita da autoridade fiscalizadora, ou 
quando o contribuinte realizava um pedido de res-
sarcimento de créditos em dinheiro, será passível 
de análise pela autoridade fiscalizadora quase que 
em tempo real.

Essa nova exigência de informar em arquivo digi-
tal a classificação fiscal do produto na tabela de inci-
dência do IPI (TIPI) irá determinar que as empresas 
procedam a uma revisão nas atuais classificações fis-
cais registradas em seu cadastro de fornecedores de 
bens e serviços. Desse modo, poder-se-á verificar 
se os produtos estão adequadamente enquadrados 
na referida tabela, pois esse cadastro servirá de base 
para a geração do arquivo digital a ser enviado à Re-
ceita Federal do Brasil (RFB). Assim, a empresa po-
derá evitar possíveis contingências fiscais ou perda 
do direito ao crédito fiscal do PIS/Cofins.

Nesse novo cenário digital de informar as opera-
ções de PIS/Cofins, deve-se alertar às empresas sobre 
a escrituração do crédito extemporâneo, nos casos 
em que o documento estará escriturado em apura-
ções distintas do efetivo faturamento e recebimento.“Vale lembrar que a apresentação da 

Dacon permanece obrigatória até que 
haja a dispensa formal da sua entrega, 
através de ato legal.”
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Atualmente, na vigência da Dacon, essas opera-
ções são apropriadas no período que melhor convier 
às empresas, pois compõem muitas operações suma-
rizadas em tal demonstrativo. Quando escrituradas 
de forma analítica, poderão significar risco fiscal.

Outra mudança muito provável é o fato de ha-
ver atualmente empresas informando essa obriga-
ção com valores estimados, por meio de rateios e 
apropriações, quando não conseguem apurar com 
precisão as receitas e os créditos. Havendo diferen-
ças significativas na EFD, com relação às Dacons já 
entregues, a autoridade fiscal poderá iniciar um pro-
cesso de fiscalização com base nos dados passados, 
respeitado, naturalmente, o limite de prescrição.

A necessidade de adaptação e configuração dos 
sistemas operacionais das empresas (ERP – Siste-
mas Integrados de Gestão Empresarial) para aten-
der às novas exigências fiscais, é o grande desafio 
ora enfrentado, visto que raras são as companhias 
brasileiras que mantêm registros eletrônicos com-
patíveis com o nível de detalhamento requerido.

Também causa preocupação, e até certa insegu-
rança jurídica, o fato de a legislação do PIS/Cofins 
não cumulativo ser recente, e como tal o seu disci-
plinamento ainda não estar consolidado, tanto nas 
decisões do poder judiciário quanto do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Vale lembrar que a apresentação da Dacon per-
manece obrigatória até que haja a dispensa formal 
da sua entrega, através de ato legal.

Prazos e penalidades:

A EFD PIS/Cofins será transmitida mensal-
mente até o quinto dia útil do segundo mês 
subsequente à escrituração.

A empresa que não cumprir a exigência 
dentro do prazo estará sujeita a multa no valor 
de R$ 5.000,00 por mês.

Para ilustrar: se uma empresa deixasse de 
entregar em junho de 2011 e fosse prestar 
contas 12 meses após, incorreria em uma mul-
ta de R$ 60.000,00 (12 x R$ 5.000,00).

Em resumo, esses são os desafios que 
as 150 mil empresas tributadas pelo Lucro 
Real terão que enfrentar já a partir de 2011. 
Dentre elas, destacam-se aquelas sujeitas ao 
acompanhamento diferenciado, num total de 
10 mil empresas, que serão as primeiras a 
apresentar o EFD PIS/Cofins.
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Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil

EFEITOS TRIBUTÁRIOS DO PROCESSO DE

CONVERGÊNCIA CONTÁBIL 

INTERNACIONAL NO BRASIL

1 Contextualização: o processo de 
convergência contábil internacional

Estamos vivenciando um processo de inter-
nacionalização dos padrões de contabilida-

de, com objetivo de uniformização global da 
informação acerca do patrimônio das entida-
des. Ocorre que essa uniformização é extre-
mamente complexa, em decorrência da exis-
tência de duas grandes linhas de pensamento 
no mundo ocidental (e, consequentemente, da 
existência de dois modelos contábeis básicos): 
(a) o modelo dos Países da Code Law (da Euro-
pa continental – que segue a tradição do direito 
romano germânico, legislado – à qual o Brasil, 
historicamente, sempre esteve ligado) e (b) o 
modelo dos Países da Common Law (do mundo 
anglo-saxão – que segue a tradição do direito 
não legislado).

Nos Países da Europa continental, o finan-
ciamento da atividade econômica (notadamen-
te quando da revolução industrial) foi realizado, 
basicamente, com a utilização das instituições 
financeiras. Assim, as instituições financeiras 
recebiam a poupança do público em geral (na 
forma de depósitos bancários ou aplicações fi-
nanceiras) e a utilizava para empréstimos (co-
brando juros) às empresas, que desenvolviam a 
atividade econômica.

Seguindo esse raciocínio, temos que, nos 
Países da Civil Law (com a tradição do direito 
legislado), os critérios de Contabilidade foram 
determinados pela lei, buscando segurança para 
o credor (instituição financeira), que era o prin-

cipal usuário da informação patrimonial das empresas 
e cuja maior preocupação era a viabilidade financeira 
das empresas, para pagamento de seus empréstimos. 

Com essas características (legalidade, objetivida-
de e conservadorismo), a informação produzida pela 
Contabilidade servia para fins tributários. Portanto não 
tardou a ocorrer no mundo da Civil Law a vinculação 
normativa do lucro líquido apurado para fins societá-
rios com a base de cálculo dos tributos sobre a renda 
das pessoas jurídicas, com meros ajustes pontuais. 

Nos Países anglo-saxões, o desenvolvimento do 
financiamento da atividade econômica ocorreu de 
forma ligeiramente diferente, principalmente através 
do mercado de capitais. Lá, as empresas captavam 
recursos, diretamente do público, para financiar suas 
atividades, por meio de emissão de ações – com re-
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1 Em que pese o IASB ser um órgão internacional, portanto, 
não necessariamente americano ou inglês, cabe referir que 
ele encampou o pensamento desses países em relação ao 
patrimônio, como critério.

INTERNACIONAL NO BRASIL

muneração através de dividendos. Nesses Países da 
Common Law (com a tradição do direito não legis-
lado), o principal usuário da contabilidade era o in-
vestidor. Os critérios de Contabilidade eram deter-
minados pelos estudiosos, reunidos em academias/
universidades/conselhos, que apresentavam os “prin-
cípios contábeis geralmente aceitos”, não necessaria-
mente determinados normativamente. Assim, busca-
va-se uma representação do patrimônio que, apesar 
de (em algumas situações) não estar de acordo com 
critérios normativos, era satisfatória para expressar 
uma realidade econômica e financeira, dando ênfase 
à “substância econômica”, ou seja, ao aspecto finan-
ceiro da informação.

Saliente-se que, nesse contexto, a informação 
produzida pela Contabilidade (subjetiva e prospec-
tiva, com base em probabilidades de cenários futu-
ros, bem como não legislada) não se prestava para 
fins tributários. Assim, não se verificou em países da 
Common Law a vinculação direta entre o lucro líquido 
apurado para fins societários com a base de cálculo 
dos tributos sobre a renda das pessoas jurídicas. 

Hoje, com a hegemonia do pensamento anglo-saxão, 
o órgão que está internacionalmente propondo padrões 
de contabilidade – o IASB1 – optou pelos valores da 
Common Law. Desse modo, há que se reconhecer que, 
para nós, o processo de convergência contábil consiste 
em uma mudança profunda de linha de pensamento.

No Brasil, o processo de convergência contábil – 
em linha com nosso Direito, que é legislado2 – ini-
ciou-se pela atualização da legislação societária, cujo 
cerne é a Lei das S/A. Este texto legal foi alterado, 
inicialmente, pela Lei n° 11.638, de 2007, e em segui-
da, pela Medida Provisória n° 449, de 2008, converti-

da na Lei nº 11.941, de 2009. Saliente-se, entretanto, 
que a referida alteração não está totalmente contida no 
corpo das referidas leis, mas foi também realizada pela a 
regulamentação infralegal, através de atos emitidos pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), que, por sua vez, 
foram baseados em pronunciamentos técnicos do Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Do ponto de vista fiscal, devemos considerar a 
opção política brasileira pela neutralidade tributária 
em face das alterações da legislação societária. 

É nesse contexto que apresentaremos o Regime 
Tributário de Transição – instituído pela Medida Pro-
visória n° 449, de 2008 – que, em resposta às con-
sequências tributárias das alterações da Lei das S/A, 
é destinado a implementar essa decisão política de 
(i) segregação entre o processo de contabilização do 
resultado das empresas e de apuração da base de cál-
culo dos tributos e (ii) garantir a neutralidade tributá-
ria das alterações da legislação societária. Finalmente, 
faremos uma descrição da maneira pela qual o Regi-
me Tributário de Transição foi operacionalizado, com 
referência aos respectivos controles (i) no Livro de 
Apuração do Lucro Real e (ii) no Controle Fiscal Con-
tábil de Transição (FCont).

2  Relação entre as legislações societária  
e tributária

Em nosso País vige um Sistema Jurídico3 comple-
xo. Caso esse sistema venha a ser alterado em um 
de seus aspectos, sob outros, muitas vezes, o siste-
ma pode ser também – indiretamente – afetado. Em 
nosso entendimento, esse foi o caso da Lei nº 11.638, 
de 2007. Sendo assim, faz-se necessário aqui analisar 
com maior profundidade a relação entre o Direito e a 
Contabilidade, em face da vinculação existente entre 
a legislação societária e tributária em nosso País.

2 Nesse sentido, cabe referência ao princípio da reserva 
legal, constante do art. 5º, II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988, a seguir reproduzido: 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”.

3 Por sistema, entende-se um “conjunto de partes 
relacionadas”. O sistema jurídico, portanto, é um conjunto 
de textos (leis, decisões, doutrinas e outras fontes) que 
harmonicamente funcionam como a base a ser utilizada, 
no âmbito do processo, para resolver as controvérsias 
ocorridas em um determinado grupo social.

9

A
RT

IG
O

 T
ÉC

N
IC

O



4 Os direitos patrimoniais aqui referidos são tratados no 
Pronunciamento Conceitual Básico do CPC pelo termo 
genérico “recursos”.

2.1 Direito e Contabilidade

Há, no Brasil, uma relação histórica imbricada en-
tre o Direito Tributário e a Contabilidade. A seguir, 
vamos desenvolver esse instigante aspecto de nos-
so sistema jurídico, considerando que (a) o Direito 
condiciona a Contabilidade, ao definir seu objeto (o 
patrimônio), e que (b) a Contabilidade condiciona o 
Direito ao determinar os princípios segundo os quais 
o lucro – e consequentemente a renda tributável de 
pessoas jurídicas – deva ser apurado.

A recentemente revogada Resolução n° 774, de 
1994, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
tratava, em seu item 1.2, expressamente o patrimô-
nio como o objeto da Contabilidade. Atualmente, a 
Estrutura Conceitual para Elaboração das Demons-
trações Contábeis (emitida pelo CPC, com base em 
texto do IASB e aprovada pelo CFC) dispõe no mes-
mo sentido, afirmando, em seu parágrafo 12, que o 
objetivo das Demonstrações Contábeis é, entre ou-
tros, o de fornecer informações sobre a situação pa-
trimonial da entidade.

Ocorre que o conceito de patrimônio é juridica-
mente definido, e isso revela a interação existente 
entre a Contabilidade e o Direito. Ambos, como 
ciências sociais, têm seus respectivos objetos cria-
dos pelo homem (logo, passíveis de modificação por 
ele). Dessa forma, a Contabilidade deve estudar o 
patrimônio nos limites aceitos pelo Direito. 

Bulhões Pedreira, em sua obra Finanças e Demons-
trações Financeiras da Companhia (Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 1989), apresenta com clareza o conceito de 
patrimônio, identificado com a esfera jurídico-econô-
mica de cada sujeito, formada por direitos patrimo-
niais4 e obrigações que têm a possibilidade de serem 
apreciados em moeda. Assim, percebe-se que, caso 
o sistema jurídico passe a reconhecer na esfera eco-
nômica dos sujeitos um determinado elemento, a 
Contabilidade deverá preocupar-se em qualificá-lo e 
quantificá-lo, bem como as suas mutações. 

Reparemos que aí se revela uma relação de de-
pendência da Contabilidade para com o Direito. Mas 
isso não é tudo, pois em uma relação de retroalimen-
tação, a Contabilidade também condiciona o Direito, 
influenciando conceitos jurídicos importantes.

Tanto o montante de dividendos devidos aos acio-
nistas, a cada exercício, quanto o tributo devido ao 
Estado, a cada período de apuração, são institutos 
eminentemente jurídicos. Entretanto, veremos aqui 
que o processo da apuração desses valores demanda 
a utilização de métodos e critérios que são desenvol-
vidos no âmbito da ciência contábil.

Por renda, entende-se o acréscimo patrimonial 
oriundo da exploração do capital, do trabalho ou 
da combinação de ambos, que é base de cálculo do 
imposto sobre a renda, sendo apurada na forma de 
seu montante real, presumido ou arbitrado, confor-
me arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional (Lei  
n° 5.172, de 1966). O referido “montante real” cor-
responde ao lucro real, definido no Regulamento do 
Imposto de Renda (Decreto 3.000/1999, arts. 251 
e 247), com base no Decreto-Lei nº 1.598/1977, 
como sendo o lucro líquido, com alguns ajustes. Fi-
nalmente, devemos colocar que o lucro líquido não 
é determinado aleatoriamente, mas – até a entra-
da em vigência do Regime Tributário de Transição 
(RTT) – era, nos termos do art. 67, XI do Decreto-
Lei n° 1.598/1977, o lucro apurado conforme a Lei 
das S/A. Esta, por seu turno, determina, em seu art. 
177, a observação de princípios de contabilidade. 
Portanto, para se apurar o quantum debeatur tribu-
tário, faz-se necessária a utilização de princípios de 
contabilidade.

Concluindo, em que pese não haver propriamen-
te uma hierarquia entre Direito e Contabilidade, há 
entre eles uma interpenetração e uma complemen-
taridade de conceitos, necessários à apreensão de 
uma realidade complexa que é o conjunto de bens, 
direitos e obrigações (que compõem o patrimônio) 
e suas variações.

2.2  Contabilidade Societária e Legislação 
Tributária: um casamento de mais de 30 anos

A questão apresentada neste item leva em conta 
que: (1) o art. 67, IX do Decreto-Lei nº 1.598/1977 
determina que o lucro líquido seja apurado conforme 
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Lei das S/A; e (2) o art. 6º do mesmo Decreto-Lei nº 
1.598/1977 determina que o lucro real (base de cál-
culo do Imposto de Renda) seja o lucro líquido ajusta-
do (por adições, exclusões e compensações).

Assim, alterados os critérios contábeis de apura-
ção do lucro líquido, para fins societários, até o ad-
vento do RTT, ficavam indiretamente alterados os 
critérios de apuração do lucro real (base de cálculo 
do Imposto de Renda). Foi essa a opção legislativa, 
há mais de 30 anos, que – como regra – a base de 
cálculo do tributo seja precedida pelo levantamento 
do resultado nos termos da Lei das S/A.

2.3  Primeira tentativa de introdução de 
segregação de escrituração da neutralidade 
tributária em face da legislação societária –  
art. 177, § 7º da Lei das S/A

De pronto, cabe fazer algumas considerações so-
bre o disposto no art. 177, §§ 2º e 7º da Lei das S/A, 
com a redação dada pela Lei n° 11.638, de 20075, 
que, durante todo o ano de 2008, e parte de 2009, foi 
objeto de acirrada controvérsia. Alguns entendiam, 
em nossa opinião equivocadamente, que esse dispo-
sitivo garantia uma neutralidade tributária em relação 
às inovações societárias; e outros, que o dispositivo 
não garantia essa neutralidade em todos os casos, lo-
grando tão somente garantir uma segregação da es-
crituração contábil para fins societários e a apuração 
da base de cálculo de tributos.

O problema acima referido era decorrente da se-
guinte situação:

(a) o art. 177 da Lei das S/A trata de situações em 
que a legislação tributária conduza a “métodos ou cri-
térios contábeis diferentes” daqueles da legislação 
comercial;

(b) porém, de fato, na aplicação da legislação, para 
fins comerciais e para fins tributários, ocorrem duas 

situações distintas: (i) em certos casos, a legislação 
tributária determina que a apuração da base de cál-
culo dos tributos parta do resultado registrado de 
acordo com a legislação comercial, sem qualquer in-
gerência no registro desse resultado; e (ii) em outros 
casos, a legislação tributária é incisiva e determina 
procedimentos específicos de registro contábil – em 
dissonância com a legislação comercial, resultando 
efetivamente em métodos ou critérios contábeis di-
ferentes.

A Lei das S/A, com a redação dada pela Lei  
nº 11.638, de 2007, em seu art. 177, § 2º, determi-
nava que a eventual utilização de métodos ou crité-
rios contábeis diferentes ou mesmo a obrigação de 
elaboração de outras demonstrações (para fins tribu-
tários ou setoriais) não elidiria a obrigação de elabo-
rar demonstrações financeiras em consonância com 
os preceitos da legislação comercial e da Lei das S/A 
(sempre atendendo aos princípios de Contabilidade, 
observando métodos ou critérios contábeis unifor-
mes no tempo e obedecendo ao regime de com-
petência). A ideia de segregação entre escrituração 
contábil para fins societários e apuração da base de 
cálculo de tributos é antiga; a novidade foi a explicita-
ção das duas maneiras pelas quais esse objetivo pode-
ria ser alcançado: (a) a maneira tradicional, já prevista 
na redação original do referido § 2º, com a utilização 
de livros auxiliares, sem modificação da escrituração 
mercantil; e (b) uma, então, nova maneira permiti-
da – a utilização da própria escrituração mercantil 
para registros destinados ao atendimento da legisla-
ção tributária, para que, depois de apurado o lucro 
base para tributação, fossem efetuados lançamentos 
de ajuste, necessários, para que as demonstrações fi-
nanceiras ficassem em consonância com a Lei das S/A 
e com os princípios fundamentais de Contabilidade. 
Esse segundo procedimento foi denominado, pela 
imprensa, de LALUC (provavelmente uma referência 
à expressão “livro de apuração do lucro contábil”).

Para fechamento do pensamento, o § 7º do artigo 
em tela determinava que os lançamentos de ajuste efe-
tuados exclusivamente para harmonização de normas 
contábeis, nos termos do § 2º do referido artigo, e as 
demonstrações e apurações com eles elaboradas não 
poderiam ser base de incidência de impostos e contri-
buições nem ter quaisquer outros efeitos tributários.

5 Esclareça-se que esse artigo foi – posteriormente – também 
alterado pela Medida Provisória n° 449/2008 – convertida 
na Lei nº 11.941, de 2009. Entretanto o estudo da redação 
dada ao artigo pela Lei n° 11.638/2007 é fundamental para 
entender o significado da redação atualmente em vigor, como 
também para entender as discussões travadas no ano de 2008 
sobre o conceito de “neutralidade tributária”.
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A análise gramatical – que deve ser o ponto de 
partida de uma interpretação séria e objetiva do Di-
reito – da redação do próprio § 7º do art. 177 da Lei 
das S/A já aponta para a conclusão de que ele não 
está tratando de neutralidade tributária em relação 
aos lançamentos decorrentes dos novos métodos e 
critérios contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 
2007, na Lei das S/A. A seguir, reproduzimos a reda-
ção do referido parágrafo com seus termos essenciais 
grifados, para facilitar a análise:

§ 7º Os lançamentos de ajuste efetuados exclu-
sivamente para harmonização de normas contábeis, 
nos termos do § 2º deste artigo, e as demonstrações 
e apurações com eles elaboradas não poderão ser 
base de incidência de impostos e contribuições 
nem ter quaisquer outros efeitos tributários. 

Note-se que, em que pese na redação acima 
constar que “lançamentos [...] não poderão ser base 
de incidência de impostos”, em momento algum há 
referência aos lançamentos decorrentes de novos 
métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei  
nº 11.638/2007, na Lei das S/A, como queriam alguns 
doutrinadores à época. Ao contrário, há clara refe-
rência aos lançamentos que não poderão ter efeitos 
fiscais, “os lançamentos de ajuste [...] do § 2º”. 
Portanto, para entendimento do § 7º, faz-se neces-
sária a análise do referido § 2º, reproduzido a seguir, 
com a redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007, e 
com as palavras-chave em negrito, para facilitar o en-
tendimento: 

§ 2º As disposições da lei tributária ou de legislação 
especial sobre atividade que constitui o objeto da compa-
nhia que conduzam à utilização de métodos ou cri-
térios contábeis diferentes ou à elaboração de outras 
demonstrações não elidem a obrigação de elaborar, 
para todos os fins desta Lei, demonstrações financeiras 

em consonância com o disposto no caput deste artigo 
e deverão ser alternativamente observadas median-
te registro: 

I – em livros auxiliares, sem modificação da escritu-
ração mercantil; ou

II – no caso da elaboração das demonstrações para 
fins tributários, na escrituração mercantil, desde que 
sejam efetuados em seguida lançamentos contábeis 
adicionais que assegurem a preparação e a divulgação de 
demonstrações financeiras com observância do dis-
posto no caput deste artigo, devendo ser essas demons-
trações auditadas por auditor independente registrado na 
Comissão de Valores Mobiliários.

 
Ora, a redação do § 2º, acima, deixa claro que (a) 

somente no caso de “disposições da lei tributária 
[...] que conduzam à utilização de métodos ou 
critérios contábeis diferentes” é que poderia ha-
ver lançamentos sem efeitos tributários, e (b) esses 
lançamentos são aqueles “lançamentos contábeis 
adicionais” aplicáveis no caso da elaboração das 
demonstrações para fins tributários, na escritura-
ção mercantil (procedimento então denominado 
LALUC). Portanto são esses – e somente esses – os 
lançamentos que não terão efeitos tributários. Sa-
liente-se, ainda, que essa se trata de uma norma de 
desoneração e que, por isso, deve ser interpretada 
restritivamente, conforme se depreende da leitura 
do art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o 
qual se interpreta literalmente a legislação tributária 
que disponha sobre exclusão do crédito tributário.

Concluindo, em uma interpretação sistemática 
encontra-se o sentido do § 7º do art. 177 da Lei das 
S/A a partir do próprio contexto dado pelo § 2º do 
mesmo dispositivo acima referido. Com efeito, não 
se tratou de norma destinada a garantir neutralida-
de tributária de novos métodos e critérios contábeis 
introduzidos a partir da Lei nº 11.638, de 2007, mas 
de uma norma destinada à segregação entre (a) a es-
crituração contábil e (b) o processo de apuração da 
base de cálculo dos tributos. 
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A partir da premissa acima, é natural concluir que: 
(a) no caso de atendimento aos métodos e critérios 
contábeis diretamente determinados pela legislação 
tributária, na escrituração mercantil, o resultado en-
contrado poderia não estar de acordo com o disposto 
no caput do art. 177 da Lei das S/A; e (b) assim, seria 
necessário realizar lançamentos contábeis adicio-
nais, para garantir que o resultado esteja (assim como 
as demais demonstrações) de acordo com o disposto 
no caput do referido art. 177. Esses lançamentos con-
tábeis adicionais serão destinados a estornar despe-
sas ou receitas e, considerando que o estorno de uma 
receita ou de uma despesa logra alterar o resultado, é 
que o § 7º determina que esse estorno de receita ou 
de despesa não tenha efeitos tributários. 

A conclusão acima fica clara quando se verifi-
ca que esses lançamentos contábeis adicionais (que 
podem ser estornos de receita ou de despesa) não 
configuram registros de fatos contábeis, mas apenas 
de ajustes de critérios, e, por essa razão, não devem 
estar alcançados pela tributação.

Daí, não é possível estender a interpretação para 
concluir que nenhum lançamento decorrente da apli-
cação dos novos métodos e critérios contábeis in-
troduzidos a partir da Lei nº 11.638, de 2007, teria 
quaisquer efeitos tributários. Pode-se até considerar, 
para fins de argumentação, que a ideia inicial do le-
gislador pudesse ter sido essa, ou que o desejo do 
contribuinte/intérprete fosse nesse sentido. Porém, 
saliente-se, mesmo considerando a possibilidade de 
interpretação teleológica, é a vontade (finalidade) da 
norma que se busca, e não a intenção do legislador 
(ou do intérprete), pois a norma cria “vida própria” 
no sistema em que ela se insere, produzindo efeitos 
próprios.

Adicionalmente, cabe rechaçar o argumen-
to de que, com a alteração da Lei das S/A, pela Lei  
nº 11.638, de 2007, haveria concomitância de dois 
critérios contábeis, quais seriam: (a) os novos cri-
térios contábeis, com efeitos tributários e (b) os 

antigos critérios, baseados na legislação vigente em 
31/12/2007, para fins tributários. 

Nada mais equivocado! A partir da edição da Lei 
n° 11.638/2007, deixaram de estar vigentes os dispo-
sitivos (alterados) que demandavam antigos critérios 
de contabilização. Ora, os critérios de contabilização 
baseados na redação original da Lei das S/A vigente 
em 31/12/2007 não podem mais ser aplicados, por-
que a redação original da Lei das S/A, tendo 
sido derrogada pela Lei nº 11.638, de 2007, não 
pode mais operar qualquer efeito (seja societá-
rio, seja fiscal). Nesse sentido, cabe referir que, nos 
termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, a lei posterior revoga a anterior quando expres-
samente o declare, quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tra-
tava a lei anterior, o que é precisamente o caso.

Finalmente, cumpre refutar o argumento de que 
seria possível uma leitura do § 7º do art. 177 da Lei 
das S/A segundo a qual os “critérios internacionais de 
Contabilidade não poderiam ter efeito tributário”. 
Ora, uma vez introduzidas as referidas normas inter-
nacionais em nosso sistema, através das alterações 
implementadas na Lei das S/A, os critérios de con-
tabilização não seriam mais “internacionais”, mas os 
próprios critérios de contabilização, decorrentes da 
Lei das S/A, a que a legislação tributária se refere.

Afastada, portanto, a ideia de neutralidade auto-
mática, cabe apontar, nos textos normativos relacio-
nados ao tema – para ilustrar o efetivo sentido, bem 
como os respectivos efeitos, da redação dada ao art. 
177 da Lei das S/A, pela Lei n° 11.638/2007 –, duas 
diferentes situações tratadas pela legislação: (a) para 
apuração da base de cálculo do imposto, são deter-
minados critérios específicos de contabilização, em 
oposição àqueles aplicáveis para fins societários (Ju-
ros Sobre o Capital Próprio – JCP); e (b) não há qual-
quer determinação de critério de contabilização para 
apuração da base de cálculo do imposto (definição 
de investimentos sujeitos ao Método da Equivalência 
Patrimonial – MEP).

No caso dos JCP, a legislação tributária determi-
na explicitamente – no art. 347 do Regulamento do 
Imposto de Renda, combinado com o art. 30 da Ins-
trução Normativa SRF n° 11, de 1996 – o registro 
dos JCP em contrapartida de despesas financeiras. 
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Por outro lado, a CVM determinou a contabiliza-
ção do JCP a débito do LPA (no PL), nos termos da 
IN CVM 207, de 1996. Considerando o disposto 
acima, conclui-se pela existência – no caso dos JCP 
– de duas regras diversas de contabilização, uma 
para fins societários e outra para fins fiscais. Nesses 
termos, o § 7º do art. 177 da Lei das S/A, com a 
redação dada pela Lei n° 11.638, de 2007, teria o 
condão de garantir neutralidade tributária aos no-
vos critérios de contabilização.

No caso do MEP, a legislação tributária não dis-
põe sobre quaisquer métodos ou critérios de con-
tabilização diversos daqueles da legislação comer-
cial. Ao contrário, ela simplesmente referencia a 
legislação comercial, que deverá ser utilizada para 
fins fiscais. Repare-se que, para o caso, o Regula-
mento do Imposto de Renda é transparente, deter-
minando em seu art. 384 (com base no art. 67, IX 
do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977) a aplicação das 
regras da Lei das S/A na definição do método de 
avaliação do investimento.

Pela regra decorrente da redação original da Lei 
das S/A estariam sujeitos ao método da equivalência 
patrimonial os investimentos que apresentassem 
cumulativamente as características de serem: (1) 
Relevantes e (2) em Controladas ou em Coligadas 
– sendo que, para o caso de investimentos em Co-
ligadas, eles teriam que satisfazer, alternativamente 
a condição de: (2.1) serem em investidas onde a 
companhia tenha influência; ou (2.2) serem em 
investidas onde a companhia participe com, pelo 
menos, 20% do capital total. Ocorre que, com a 
regra decorrente da redação introduzida pela Lei 
nº 11.638, de 2007, passaram a estar sujeitos ao 
Método da Equivalência Patrimonial os seguintes 
investimentos (independentemente de serem re-
levantes): (1) em Coligadas, sendo que, para esse 
caso, eles teriam que satisfazer, alternativamente, 
a condição de: (1.1) serem em investidas onde a 
companhia tenha influência; ou (1.2) serem em in-
vestidas onde a companhia participe com, pelo me-

nos, 20% do capital votante; e (2) em Controladas.
Ora, considerando o disposto acima, conclui-se 

pela existência – no caso do MEP – de uma única regra 
de contabilização, para fins societários e fiscais. Dessa 
forma, para o caso não resta dúvidas: a alteração da 
Lei das S/A, implementada pela Lei n° 11.638/2007, 
em especial o § 7º do art. 177, não tem o condão de 
garantir neutralidade e, assim, fica automaticamente 
alterada a legislação tributária.

Esclareça-se que os casos acima apresentados e 
discutidos exemplificativamente são emblemáticos, 
de fácil identificação dos critérios contábeis a eles 
aplicáveis. Entretanto, essa é uma tarefa difícil para 
os demais casos. Em outras palavras, nem sempre é 
fácil “separar o joio do trigo”. Assim, conclui-se que a 
redação dada ao art. 177 da Lei das S/A, além de não 
ter garantido a neutralidade fiscal para todos os ca-
sos, gerou uma dificuldade de identificação dos casos 
em que tal neutralidade seria aplicável.

2.4  Necessidade da instituição do Regime 
Tributário de Transição (RTT)

Já está claro que novos critérios de contabilização 
introduzidos pela Lei n° 11.638/2007 têm efeito na 
apuração do lucro contábil e que a alteração do valor 
do lucro contábil é potencialmente capaz de alterar 
a base de cálculo de tributos (notadamente o IRPJ e 
a CSLL, apurados de acordo com a sistemática do 
lucro real). Por outro lado, foi visto que a alteração 
dos §§ 2º e 7º do art. 177 da Lei das S/A, pela Lei 
n° 11.638/2007, não garantiu a neutralidade tributária 
em relação aos novos métodos contábeis introduzi-
dos pela legislação societária, mas que essa neutrali-
dade somente estaria resguardada no caso de haver 
dois critérios de contabilização conflitantes, respec-
tivamente determinados pela legislação tributária e 
pela legislação societária. 

É importante considerar, ainda, que os novos 
critérios contábeis introduzidos pela legislação so-
cietária permitem um subjetivismo, por parte do ad-
ministrador, na elaboração de suas demonstrações, 
que vários dos dispositivos da Lei das S/A delegaram 
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a determinação dos critérios de contabilização para 
normatização infralegal e que esse subjetivismo, bem 
como a delegação legislativa, não são aceitáveis para 
fins de apuração da base de cálculo de tributos. As-
sim, decidiu-se pela elaboração de normatização (le-
gal) específica que viesse a afastar os efeitos tributá-
rios dos novos métodos contábeis: (a) mantendo-se 
a neutralidade da legislação tributária em relação às 
alterações da legislação societária e (b) garantindo-se 
a aplicação de critérios objetivos para a apuração da 
base de cálculo de tributos. Essa decisão resultou no 
Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela 
Medida Provisória n° 449, de 2008, em seus artigos 
15 e seguintes.

3  O Regime Tributário de Transição (RTT): 
concepção e implementação

3.1 Concepção do Regime – Lei n° 11.941/2009 

De uma forma simples e direta, o Regime Tribu-
tário de Transição (RTT) é um conjunto de regras 
destinadas a garantir: (a) a neutralidade tributária das 
inovações da legislação societária; e (b) a separação 
entre os critérios de contabilização, aplicáveis à apu-
ração do resultado contábil, e de levantamento da 
base de cálculo de tributos. 

Assim, cumpre referir que tais objetivos foram al-
cançados, basicamente, através da segregação (den-
tro do RTT) dos métodos e critérios aplicáveis para 
fins societários e fiscais. Com efeito, essa segregação 
de métodos e critérios foi realizada da seguinte for-
ma: (a) os métodos e critérios contábeis aplicáveis 
para fins societários são aqueles ora introduzidos pela 
Lei n° 11.638/2007, pela Medida Provisória n° 449/ 

2008 e pela respectiva regulamentação; e (b) os mé-
todos e critérios contábeis aplicáveis para fins fiscais, 
entretanto, não mais são aqueles decorrentes da le-
gislação societária vigente, mas foram explicitamente 
definidos como aqueles decorrentes da legislação vi-
gente em 31/12/2007 – afastando qualquer confusão.

A dissociação entre os métodos e critérios con-
tábeis aplicáveis para fins societários e aqueles refe-
rentes à legislação tributária está prevista no caput 
do art. 16 da Medida Provisória n° 449/2008, a seguir 
reproduzido:

Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei  
nº 11.638, de 2007, e pelos arts. 36 e 37 desta Medi-
da Provisória que modifiquem o critério de reconhe-
cimento de receitas, custos e despesas computadas 
na apuração do lucro líquido do exercício definido no 
art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
não terão efeitos para fins de apuração do lucro 
real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser 
considerados, para fins tributários, os métodos 
e critérios contábeis vigentes em 31 de dezem-
bro de 2007. (grifos na transcrição)

O final do caput desse artigo aponta explicitamen-
te para os métodos e critérios contábeis aplicáveis 
para fins tributários, que são aqueles vigentes em 31 
de dezembro de 2007. Esclareça-se que tal dispo-
sitivo é de fundamental importância, porque alguns 
desses métodos e critérios contábeis tinham se tor-
nado inaplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2008, 
pela derrogação da Lei das S/A, operada pela Lei  
n° 11.638, de 2007. Portanto, a partir da Medida Pro-
visória n° 449/2008, a aplicação desses métodos e cri-
térios contábeis volta a ter base legal.

Existindo dois conjuntos de métodos e critérios 
contábeis claramente definidos (o primeiro aplicável 
para fins societários e o outro, para fins tributários), 
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surge a necessidade de definição do âmbito de aplicação 
de cada um. O art. 17 da Medida Provisória n° 449, de 
2008, trata da dicotomia entre critérios contábeis apli-
cáveis para fins (1) societários e (2) tributários, determi-
nando que os primeiros sejam aplicados na apuração do 
resultado societário e os outros em separado com a apli-
cação do procedimento de ajustes específicos (efetiva-
mente, um ajuste de adição ou um de exclusão) ao lucro 
líquido, para reversão do efeito da utilização de critérios 
contábeis diversos daqueles aplicáveis para fins tributá-
rios. Com esse procedimento, é demonstrada a diferença 
entre o valor do lucro líquido societário e do lucro líquido 
tributário. Porém, isso não é suficiente para apuração fi-
nal da base de cálculo dos tributos (lucro real) e, assim, 
continua sendo aplicável no caso da realização dos demais 
ajustes (normais, de adição, exclusão ou compensação) 
previstos ou permitidos pela legislação em vigor. 

Exemplificando o que foi dito, podemos fazer referên-
cia a um caso singelo específico, nos termos a seguir. Seja 
uma pessoa jurídica que, considerando os novos métodos 
e critérios introduzidos pela Lei n° 11.638, de 2007, apu-
rou um lucro contábil de R$ 1.000,00 e, levando-se em 
conta os métodos e critérios aplicáveis à legislação tribu-
tária, o lucro foi de R$ 1.300,00. Pondere-se, ainda, que, 
na apuração do lucro de R$ 1.300,00, acima referido, haja 
uma despesa desnecessária, no valor de R$ 50,00. Nessa 
condição, seguindo as regras instituídas pelo art. 17 da 
Medida Provisória n° 449, de 2008, apura-se um lucro 
real conforme memória de cálculo abaixo:

Item Descrição Valor Observação

(a) Lucro contábil - societário 1.000,00
De acordo com novos 
métodos e critérios 
introduzidos na Lei da S/A

(b) (+) Ajuste específico 300,00

Adição (um do dois ajustes 
– de adição ou exclusão – 
específicos, previstos no 
inicio II do caput do art.17 
da Lei n° 11.941, de 2009)

(c) (=) Lucro contábil tributário 1.300,00

Conforme critérios 
aplicáveis à legislação 
tributária (art. 16 da Lei n° 
11.941, de 2009)

(d) (+) Demais ajustes (normais) 50,00
Adição do valor de despesa 
desnecessária (Lei n° 9.249, 
de 1995, art. 13)

(e) (=) Lucro real 1.350,00

No novo paradigma introduzido pelo RTT em resposta 
aos novos métodos e critérios trazidos pelo processo de 

convergência contábil internacional, há necessidade 
de controle de saldos de elementos patrimoniais 
(recursos e obrigações) em valores diversos daque-
les que os respectivos elementos são registrados na 
contabilidade comercial. 

Uma decorrência lógica da situação descrita 
é a criação de uma escrituração que permita um 
controle dos valores das contas patrimoniais e de 
resultado, em partidas dobradas, que considere os 
métodos e critérios contábeis aplicados pela legis-
lação tributária.

 
3.2  Implementação do Regime Tributário de 

Transição – FCont

O primeiro pensamento que ocorre é o da rea-
lização dos ajustes necessários à anulação de efeitos 
tributários para os novos métodos contábeis/socie-
tários, que seriam, para fins de Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica tributada pela sistemática do lu-
cro real, realizados no Livro de Apuração do Lucro 
Real (LALUR). Isso é decorrente de nossa tradição. 
Ocorre que, esses ajustes no LALUR, em partidas 
simples, são insuficientes para o acompanhamento 
da base de cálculo do imposto no tempo, pois res-
tariam necessários controles (memórias de cálculo) 
adicionais que pudessem demonstrar o valor dos 
referidos ajustes. Exemplificando, memórias de 
cálculo deveriam ser utilizadas para guardar saldos 
de contas patrimoniais, considerando critérios de 
contabilização diversos daqueles utilizados (para 
fins societários), o que demandaria grande esforço 
por parte do contribuinte e insegurança por parte 
da fiscalização.

Esses controles são supridos com a manutenção 
do FCont, nos termos a seguir apresentados.

O conceito do FCont é simples, porém pode-
roso, porque está baseado na própria noção de se-
gregação de métodos e critérios contábeis para fins 
estritamente fiscais, permitindo: (a) a apuração do 
lucro líquido (ponto de partida para a apuração da 
base de cálculo de tributos) com a utilização dos 
métodos e critérios contábeis aplicáveis para fins 
tributários; (b) a demonstração da diferença entre 
o lucro líquido conforme critérios tributários de 
contabilização e o lucro líquido apurado para fins 
societários – mediante a realização de apenas dois 

16

A
RT

IG
O

 T
ÉC

N
IC

O



ajustes específicos (um de adição ou um de exclusão); 
(c) a manutenção e o aproveitamento de toda a le-
gislação de regência de tributos, nos termos vigentes 
em 31/12/2007, pois os demais ajustes de adição, ex-
clusão e compensação serão realizados considerando 
os exatos termos da legislação tributária e com base 
nos valores apurados de acordo com os métodos e 
critérios aplicáveis para fins fiscais, registrados no 
FCont (desse modo, não é necessário reescrever ou 
reaprender a legislação); e (d) a evolução da legislação 
tributária, tanto para convergência com o IFRS, quanto 
na direção oposta.

O FCont não é uma segunda escrituração contábil 
societária, tampouco um conjunto de ajustes à escri-
turação societária. Com efeito, o FCont é uma escri-
turação tributária, ou seja, uma obrigação acessória, 
que tendo formato contábil (partidas dobradas), se 
presta a apurar o lucro líquido com base nos métodos 
e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária e 
demonstrar a diferença entre os dois resultados con-
tábeis (societário x tributário) mediante apuração dos 
valores dos ajustes específicos a serem realizados no 
LALUR. Sendo o FCont uma obrigação acessória, a 
competência para sua instituição é da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, nos termos do § 2º do art. 
8º do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, com a redação 
dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008, a seguir:

Art. 38. O art. 8º do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 
de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º [...] 
§ 2º Para fins da escrituração contábil, inclusive 

da aplicação do disposto no § 2º do art. 177 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros 
contábeis que forem necessários para a observância 
das disposições tributárias relativos à determinação 
da base de cálculo do imposto de renda e, também, 
dos demais tributos, quando não devam, por sua na-
tureza fiscal, constar da escrituração contábil, ou fo-
rem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, 
serão efetuados exclusivamente em:

I - livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II - livros fiscais, inclusive no livro de que trata o 

inciso I do caput. 
§ 3º O disposto no § 2º será disciplinado pela Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil. (NR)

Com base na competência dada pelo art. 8º do 
Decreto-Lei n° 1.598/1977, com a redação dada pela 
Lei n° 11.941/2009, o FCont foi instituído pela Ins-
trução Normativa n° 949, de 2009, introduzindo no 
sistema jurídico-tributário o modelo de escrituração 
contábil tributária. O art. 8º esclarece que o FCont 
é a já comentada escrituração das contas patrimo-
niais e de resultado (não apenas de algumas contas), 
em partidas dobradas e que considera os métodos 
e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributá-
ria. Adicionalmente, esse dispositivo determina que 
a utilização do FCont é necessária para apuração do 
resultado contábil com base nos métodos e critérios 
contábeis tributários: (a) demonstração – através do 
ajuste específico do LALUR – da diferença entre os 
resultados contábeis, societário e fiscal; e (b) apuração 
do valor dos demais ajustes – no LALUR – de adição e 
exclusão. A seguir, para ilustrar o que está dito acima, 
encontra-se reproduzido o referido art. 8º:

Art. 8º O FCont é uma escrituração, das contas 
patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, 
que considera os métodos e critérios contábeis apli-
cados pela legislação tributária, nos termos do art. 2º.

§ 1º A utilização do FCont referido no caput é ne-
cessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV 
do art. 3º, não podendo ser substituído por qualquer 
outro controle ou memória de cálculo.

4 Considerações finais

Essa é a situação atual do tratamento tributá-
rio dado ao processo de convergência contábil 
internacional em nosso País. Considerando que a 
realidade se encontra em processo de constante 
mudança, entendemos que tanto o processo de 
convergência contábil deve evoluir quanto o res-
pectivo tratamento jurídico-tributário nos próxi-
mos anos.
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IFRS: TRANSPARÊNCIA E

COMPARABILIDADE 

A Lei nº 11.638, de 2007, alterou vários 
dispositivos da legislação que regia, 

desde a década de 1970, a elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis 
das empresas. Esse novo regramento trouxe 
inúmeras modificações, incluindo a adoção 
das Normas Internacionais de Contabilidade 
– IFRS, já implantadas no Brasil. Pela 
importância do assunto, será realizada, durante 
a XIII Convenção de Contabilidade do RS, a 
palestra “A Relação do Profissional e o seu 
Cliente frente aos IFRS”, que contará com 
a participação do contador Tobias Grechi, 
Supervisor Contábil da AGCO América 
Latina. Em entrevista à Revista do CRCRS, 
Grechi faz uma breve abordagem do tema, 
que será aprofundado durante o evento, e fala 
também sobre o SPED.

Contador Tobias Grechi
Supervisor Contábil da AGCO América Latina

internacionais exigem que os profissionais tenham 
uma compreensão ampliada das áreas econômica 
e financeira, desenvolvendo percepções que 
minimizem os efeitos subjetivos nas empresas. 
A busca por recursos financeiros é outro desafio 
importante enfrentado para a implantação dos 
IFRS nas empresas, pois a minimização de efeitos 

Revista do CRCRS (R.C): Quais os principais 
desafios do profissional da contabilidade no 
momento da implantação dos IFRS junto às 
empresas?
Tobias Grechi (T.G): A atualização dos profissionais 
da área é o grande desafio para adequação aos 
IFRS, pois os conceitos trazidos pelas normas 
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seu trabalho de preparação de demonstrações 
contábeis padronizadas é fundamental no auxílio 
à tomada de decisões. Os profissionais passam a 
ser globalizados, ou seja, capazes de atuarem em 
qualquer organização no mundo em que os IFRS são 
as normas contábeis aceitas. 

R.C.: Com a convergência, qual o impacto nas 
áreas de sistemas e processos das companhias 
e qual a importância do profissional da 
contabilidade diante dessas mudanças?
T.G.: Muitas mudanças em processos e sistemas 
ocorrem com a convergência às normas 
internacionais de contabilidade. São exemplos: 
cálculos de ajustes a valor presente, reconhecimento 
da receita, reconhecimento de ativos intangíveis 
decorrentes do desenvolvimento de novos 
produtos, entre outros. O profissional da 
contabilidade necessita estar presente e atuar como 
gerenciador do projeto de implantação, de forma 
que supervisione todas as alterações necessárias 
para que a convergência seja realizada com sucesso.

R.C.: Que oportunidades a implantação dos 
IFRS traz para as empresas?
T.G.: Os números contábeis, conforme os IFRS, 
oferecem melhor auxílio na tomada de decisões 
gerenciais, pois são mais orientados para uma 
reflexão realista da eficiência econômica das 
empresas. Assim, a preparação de relatórios 
de acordo com os IFRS contribui para o 
gerenciamento eficiente do negócio, bem como 
para a melhor análise financeira dos clientes: 
bancos, investidores, entre outros.

subjetivos, como o ajuste a valor presente, a 
redução ao valor recuperável de ativos, mensuração 
do valor justo de instrumentos financeiros, entre 
outros, requerem investimentos em tecnologia 
da informação, desenvolvimento de controles, 
contratação de serviços de terceiros e treinamento 
de pessoal.

R.C.: Como os novos padrões contribuem 
para o crescimento e desenvolvimento das 
empresas?
T.G.: Com a adoção dos IFRS, as empresas 
brasileiras alinham a transparência e comparabilidade 
de suas demonstrações contábeis com as das 
principais empresas mundiais. Atualmente, os 
IFRS são aceitos até mesmo nos Estados Unidos, 
que adotam o US Gaap (United States Generally 
Accepted Accounting Principles). Com o 
crescimento de nossa economia, os olhos do mundo 
estão voltados para as oportunidades de negócio no 
Brasil. Os novos padrões contábeis contribuem para 
o crescimento e desenvolvimento das empresas, 
além de colocar o Brasil em posição de destaque 
em um momento que nossa economia cresce 
constantemente.

R.C.: Com a implantação dos IFRS, há 
alteração na relação entre contadores e 
técnicos em contabilidade com seus clientes?
T.G.: O principal foco dos profissionais da área 
contábil era o atendimento ao fisco. A implantação 
dos IFRS proporciona uma posição diferenciada 
frente à sociedade e à própria empresa, pois 

“Os novos padrões contábeis contribuem 
para o crescimento e desenvolvimento das 
empresas, além de colocar o Brasil em 
posição de destaque em um momento que 
nossa economia cresce constantemente.”
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“Com o sistema eletrônico, a checagem 
dos dados é realizada em tempo real, 
requerendo capacidade de assimilação de 
conhecimento contínuo para minimização 
de erros e exposição ao fisco.”

Considerações finais
Por ocasião dessas mudanças, 
muitos profissionais devem  estar 
receosos frente à necessidade de 
atualização, seja pelas constantes 
alterações da legislação tributária 
ou pela adoção dos IFRS. O dese-
jo de aprender deve ser ineren-

te ao profissional que pretende 
ser bem sucedido. A coragem é 
o primeiro requisito diante das 
modificações que vem ocorren-
do, cada vez mais, e com uma 
maior velocidade. O medo vai 
surgir, porém só o conhecimen-

to vai poder administrá-lo. Nas 
dificuldades surgem as oportuni-
dades e esse é o momento do 
profissional contábil ocupar seu 
espaço de fundamental impor-
tância no processo de tomada 
de decisões das empresas.

R.C.: No que diz respeito ao SPED, que 
vantagens a utilização desse sistema traz ao 
empresariado?
T.G.: Embora o primeiro impacto do SPED 
requeira investimento das empresas para 
sua implementação, o Sistema traz diversos 
benefícios, como redução de custos com a 
dispensa de emissão e armazenamento de 
documentos em papel, redução de custos com 
a racionalização e simplificação das obrigações 
acessórias, uniformização das informações 
prestadas às diversas unidades federadas, 
simplificação e agilização dos procedimentos 
sujeitos ao controle da administração tributária, 
para citarmos alguns exemplos.

R.C.: Em relação ao SPED, qual o papel do 
profissional da área contábil? 
T.G.: Com o SPED ocorreu a informatização 
de processos que deixou as tarefas menos 
operacionais. Isto torna o trabalho na área contábil 
mais transparente. Anteriormente, os livros ficavam 
guardados e os erros ou acertos dos profissionais 
eram testados apenas em casos de fiscalização. 
Com o sistema eletrônico, a checagem dos dados 
é realizada em tempo real, requerendo capacidade 
de assimilação de conhecimento contínuo para 
minimização de erros e exposição ao fisco. 

R.C.: Como se deu o processo de 
implantação dos IFRS e do SPED no grupo 
AGCO do Brasil?
T.G.: A implementação dos IFRS, assim como 
do SPED, no grupo AGCO se deu de forma 
paulatina, pois as empresas se preparavam há 
algum tempo para a entrega dessas informações. 
Por serem subsidiárias relevantes de companhia 
aberta americana que divulga suas demonstrações 
contábeis na SEC (Securities and Exchange 
Comission), a empresa já adotava as normas 
contábeis US Gaap e as práticas de governança 
corporativa requeridas pela Lei Sarbanes Oxley. 
Com isso, os administradores das empresas 
estavam conscientes das necessidades de 
controles, assim como da capacitação requerida 
para o atendimento às novas regras contábeis e à 
certificação digital.
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Meu sucesso! Eu também já fui “contabilista”. 
Contabilizei os verdadeiros valores para minha 

vida pessoal e minha vida profissional cresceu!
Sucesso para mim é “ter tempo” com qualidade 

para estar com as pessoas que amo. Se for preciso, 
deixo de marcar vários compromissos para atingir 
esse objetivo. Muita gente me diz: 

- Você é louca? Vai perder dinheiro!
Porém, sei que quando eu morrer não vou levar 

conta bancária comigo, mas a lembrança dos mo-
mentos que passei com quem amo, enquanto havia 
TEMPO. Então, meu sucesso é estar com minha fa-
mília que é a principal bênção que Deus colocou em 
minha vida.

Nem sempre foi assim...Teve uma época que 
acreditei que sucesso seria utilizar meu tempo para 
acumular dinheiro. Então, trabalhava feito louca. 
Não saia, não viajava e marcava todos os compro-
missos possíveis.

Um dia estava saindo, e ao me despedir da minha 
filhinha, na época com quatro aninhos, eu disse: 

- Quando você crescer, poderá ir com a mamãe!
 Ela respondeu enfática: 
- Não quero crescer!
 Espantada, perguntei: 
- Porque filhinha? É bom ser gente grande!
A resposta veio na hora: 
- Você trabalha muito.
Tentei ser prática: 
- Filha, eu trabalho muito para juntar moedinhas 

para comprar as coisas que você gosta.
Sem hesitar, esta pequena mulherzinha de quatro 

anos disse:
- Mamãe, eu gosto de você. Eu não quero crescer, 

porque aí eu também vou ter que trabalhar muito 
para juntar moedinhas e minha filhinha (apontou para 
a boneca) vai ficar um tempão sem mim. Vai ficar 
com saudades o tempo todo. Ela vai me chamar pela 
casa e eu não vou estar, porque estarei em algum 

lugar “juntando moedinhas”. Além do mais, ela não 
vai me ver nas festas da escola, enquanto todas as 
outras mamães estarão lá. Ela vai chorar escondido 
na cama de saudade e tristeza, sem ninguém ver. É 
por isso que eu não quero crescer!

Quando ela terminou de falar percebi que, se 
o prédio tivesse desabado na minha cabeça, eu 
não sentiria tanto o impacto como senti ao ouvir 
sua resposta.

 Avaliei muito meu conceito de sucesso, a par-
tir de então. Sim, eu preciso de “moedinhas” para 
dar conforto para minha família. Mas hoje, sei que 
podem ser “menos moedinhas”.

Administre seu tempo em sua vida profissional 
para que consiga o seu sucesso, lembrando que o 
saldo tem que ser um só: SUA FELICIDADE.

Tempo, um bem precioso que escoa pelas mãos! 
Em sua vida profissional, para administrar melhor 

Nelma Penteado
Escritora, especialista em autoestima, qualidade de 
vida e comportamento humano.

O SUCESSO É UMA

QUESTÃO DE ESCOLHA?
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“Defina o que deseja na vida profissional. 
Trace metas e administre seu tempo para 
realizar objetivamente o que quer. Sem essa 
definição, você pode perder muito tempo, 
dar muitas voltas e, o pior, terminar seus 
dias sem conseguir o que deseja.”

Dicas Estrela

•	 Não abra mão de tirar suas férias. Tem 
gente que diz até com um certo orgulho: 
“Estou sem férias há X anos!” Essa pessoa 
não percebe que o motivo de orgulho de-
veria ser justamente administrar o tempo 
para estar mais com a família;

•	 Quando chegar em casa à noite, reserve 
tempo para estar com quem ama, antes de 
ligar a TV; 

•	 Pelo menos um final de semana por mês, 
tem que ser sagrado para ficar com sua fa-
mília ou amigos; 

•	 Quando sair de casa para trabalhar, dei-
xe mensagens escritas pela casa, para que 

as pessoas que você ama perceba que, 
mesmo no trabalho, seu coração estará 
com elas o dia todo. Não custa nada e 
traz grandes resultados; 

•	 Ao organizar sua agenda profissional, 
pense em sua família como parte do con-
texto de seus compromissos importan-
tes. Não deixe seu bem mais precioso 
para “quando der”. Você pode perder 
esse bem e quando perceber poderá ser 
tarde demais.

Após aplicar o que foi sugerido, per-
ceberá os grandes benefícios tanto na 
vida afetiva como profissional.

o seu tempo, você tem que primeiro definir qual é 
a sua noção de sucesso, quais os objetivos que pre-
tende atingir em sua carreira, e, só então, começar a 
administrar seu tempo para atingir esse objetivo. 

Muitas pessoas gastam anos estudando para de-
pois descobrir que não era bem aquilo que deseja-
vam. Realmente esse tempo não volta mais!

Defina o que deseja na vida profissional. Trace 
metas e administre seu tempo para realizar objeti-
vamente o que quer. Sem essa definição, você pode 
perder muito tempo, dar muitas voltas e, o pior, ter-
minar seus dias sem conseguir o que deseja.

Sucesso é uma coisa muito pessoal. De repente 
o que é sucesso para mim, não é sucesso para você. 
Seja lá o que for que queira, para que sua vida seja um 

sucesso, utilize seu tempo em busca desse objetivo e 
não desista de seus sonhos.

Se considerar que dinheiro é sinônimo de sucesso, 
esse dinheiro tem que fazer parte de uma vida feliz. 
Não pode ser o único prêmio de uma vida árdua, sem 
felicidade, em que você não tem tempo para desfru-
tar o que ganha. 

Se considerar sucesso como sinônimo de status, 
lembre-se então de procurar status verdadeiro, que 
preencha sua vida e cause crescimento pessoal e pro-
fissional. Muita gente se atola em dívidas para adquirir 
o carro do ano, uma casa na praia e uma vida, na ver-
dade, falsa. Essa pessoa perde tempo e dinheiro, e o 
saldo é um vazio muito grande.

Se considerar sucesso uma cabana na beira do rio, 
onde passará seu tempo pescando, vá em frente.

Que a sua conclusão de sucesso seja a busca de 
uma realidade que vai lhe proporcionar alegria e não 
um sonho fútil e inútil, cujo saldo será o desânimo, a 
depressão e a perda de tempo.
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Contagem regressiva 

Agosto está chegando...

A Convenção de Contabilidade é realizada 
de dois em dois anos e reúne um núme-

ro expressivo de profissionais e estudantes da 
área contábil. Em função desse espaçamento de 
tempo e do comprometimento em apresentar, 
a cada evento, uma programação adequada às 
mutações da profissão e às exigências circuns-
tanciais, a Convenção requer uma atenção es-
pecial em todos os quesitos que envolvem um 
grande acontecimento. Portanto, o cuidado no 
preparo e na organização desta 13ª edição não 
foi diferente. Na busca do aperfeiçoamento e 
do atendimento aos anseios dos profissionais, a 
cada edição, são inseridas novas propostas. Os 
temas técnicos foram selecionados de acordo 
com as necessidades do momento, de modo a 
atualizar e agregar conhecimento àqueles que 
atuam na área contábil. Também serão apresen-
tadas palestras motivacionais, versando sobre 
assuntos que podem contribuir para melhorar 
o dia a dia, quase sempre estressante, do pro-
fissional da contabilidade. Além disso, as produ-
ções técnicas e científicas têm espaço reserva-
do, com a exposição de trabalhos.

Distinção Mérito Contábil 
Ivan Carlos Gatti  
A homenagem, outorgada durante as 

Convenções, alternando-se entre técnicos 
em contabilidade e contadores, nesta edi-
ção, será entregue a um contador. Instituída 
a partir da Resolução nº 411/03, tem como 
objetivo destacar os profissionais da contabi-
lidade que tenham contribuído, de forma no-
tável, para elevação da classe contábil gaúcha. 
O profissional a ser agraciado, neste ano, é 
o contador Enory Luiz Spinelli, ex-presidente 
do CRCRS e atual Vice-presidente de Desen-
volvimento Operacional do CFC.   

Feira de Negócios e 
Oportunidades 
Além das palestras, dos painéis e de ou-

tras atividades de cunho técnico e cientí-
fico, a Convenção contará com uma feira 
destinada à apresentação de produtos e 
serviços direta ou indiretamente ligados à 
área contábil. As reservas dos estandes es-
tão a cargo da Office Marketing Eventos. 

Confira informações detalhadas, programação e 
inscrições em www.crcrs.org.br/convencao
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Lançada a 8ª edição do
Prêmio Contador

Durante a sessão plenária 
realizada em 26 de maio, 

o presidente do CRCRS, Zul-
mir Breda, lançou a 8ª edição 
do Prêmio Contador Zilmar 
Bazerque Vasconcellos. O con-
curso visa estimular a produção 
técnica e científica da área con-
tábil e dar visibilidade, publican-
do os artigos em obras editadas 
por este Conselho. Essa edição 

abre espaço para mais uma ca-
tegoria concorrer. Além dos 
trabalhos científicos e técnicos, 
também podem ser inscritos 
os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs). A solenidade 
contou com a presença de in-
tegrantes da Comissão de Estu-
dos da Área de Ensino Superior 
do CRCRS e da Comissão Jul-
gadora do Prêmio, assim como 

de coordenadores do curso de 
Ciências Contábeis. Os traba-
lhos devem ser entregues na 
sede do CRCRS, nas Delega-
cias ou Escritórios Regionais. 
O prazo para recebimento das 
monografias vai até 27 de julho 
e para os trabalhos científicos e 
técnicos até 26 de agosto. Para 
as três categorias serão con-
cedidas distinções aos três pri-
meiros colocados. 

Fazem parte da Comissão 
Julgadora do Prêmio Contador 
Zilmar Bazerque Vasconcellos, 
os contadores Jessé Alencar da 
Silva, Artur Roberto de Olivei-
ra Gibbon, Inês Maria Rech, 
Odone Santos da Luz, Laura 
Elaine Cabral Domingos e Lu-
ciane Veiga Dias.

O Prêmio é regido pelas 
resoluções CRCRS 402-02 e 
505-10. Consulte o regulamen-
to em www.crcrs.org.br.

Contador Jessé Alencar, conselheiro do CRCRS e coordenador da 
Comissão Julgadora do Prêmio

Vem para o Questor. É fácil!
Alegrete
55 3422 3867

Caçapava do Sul
55 3281 2672

Canguçu
53 3252 7741

Erechim 
54 3522 6182

Ijuí 
55 3333 2950

L. Vermelha
54 3358 2966

Porto Alegre
51 3061 6200

Três Coroas
51 3546 1836

Uruguaiana
55 3411 2241 www.questor.net.br
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r Muitas dores de cabeça com o

SPED Fiscal e o SPED PIS/COFINS ?

Zilmar Bazerque Vasconcellos

24

N
O

TÍ
CI

A
S



Panambi, Cachoeira do Sul, Santiago, Uru-
guaiana, Passo Fundo e Santa Rosa sediaram 

os Seminários de Assuntos Contábeis, neste 
primeiro semestre, proporcionando, aos quase 
mil profissionais e estudantes da área contábil 
que participaram, esclarecimentos, orientações 
e uma atualização sobre temas que vem emer-
gindo nos últimos anos. O CRCRS realiza os se-
minários em parceira com o Sescon/RS, com a 
Fundação Brasileira de Contabilidade e Lefisc– 
Legislação Fiscal.

CRCRS leva Seminário de Assuntos Contábeis
a seis cidades, neste primeiro semestre

Transmissão ao vivo

Além dos seminários, este Regional promoveu, 
entre cursos e palestras presenciais em torno de 
160 eventos gratuitamente, que atingiram um pú-
blico de cerca de 6.000 pessoas. Transmissões ao 
vivo, via internet, foram 26, totalizando 4.678 aces-
sos. O objetivo desse intenso Programa de Educa-
ção Continuada é qualificar, sempre mais, os servi-
ços prestados pelos profissionais da contabilidade 
à sociedade, que vem reconhecendo a cada dia a 
importância da profissão e a imprescindível atuação 
de contadores e técnicos em todos os níveis.

Acompanhe a apresentação de palestras, no 
auditório do CRCRS com transmissão ao 

vivo via internet, todas as quartas-feiras, das 
19h às 21h. Consulte em www.crcrs.org.br 
a programação e inscreva-se por meio do site, 
tanto para assistir de forma presencial quanto 
virtual. A modalidade à distância foi implantada 

de modo a atingir o maior número possível de 
profissionais que atuam em contabilidade no 
Estado,  oportunizando, assim, a ampliação de 
seus conhecimentos, sem a necessidade de se 
deslocarem até o local do evento. Desse modo, 
a transmissão ao vivo tornou-se mais um instru-
mento de difusão da informação contábil. 
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Desde o ano passado, a divisão de Fiscali-
zação do CRCRS vem desenvolvendo seu 

trabalho de verificação e análise de documentos, 
de forma on line. O CRCRS envia, por e-mail, ao 
profissional da área contábil, um formulário de 
Fiscalização, no qual são solicitadas as informa-
ções e documentos de praxe. Ele terá 15 dias 
para efetuar o atendimento. O processo é segu-
ro, utilizando-se da certificação digital. Os docu-
mentos recebidos são conferidos e se atenderem 
integralmente às normas, o processo é arquiva-
do. A fiscalização presencial só será efetuada 
caso o profissional não envie a documentação 
requerida ou ignore a solicitação das informa-
ções, que são baseadas nas Declarações de Per-

Fiscalização amplia a abrangência

do processo on line 
cepção de Rendimentos (DECOREs) emitidas 
pelo contador ou técnico em contabilidade. 
São solicitados, ainda, cópia dos contratos de 
prestação de serviços contábeis firmados com 
os clientes e a escrituração contábil (cópia 
dos termos de abertura e de encerramento 
do livro diário e das demonstrações contábeis 
transcritas no referido livro). 

Os primeiros formulários foram enviados 
em dezembro passado para profissionais que 
atuam em Porto Alegre. Este ano o processo 
foi estendido às cidades de Caxias do Sul, Novo 
Hamburgo, Passo Fundo, Santa Rosa, Venâncio 
Aires, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Bento 
Gonçalves, Erechim e Nova Petrópolis.
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VIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista
Conhecimento e competência com muito charme 

é receita que dá certo!

O oitavo Encontro, realizado em Caldas No-
vas (GO), de 19 a 21 de maio, retratou o 

posicionamento da mulher na profissão contábil 
e na sociedade. A programação mesclou conhe-
cimento técnico, indispensável ao aperfeiçoa-
mento profissional; cases de sucesso, em que a 
contabilidade teve papel decisivo; debates em 
torno da capacidade de conjugar vida profissio-
nal e vida particular e depoimentos de supera-
ção que emocionaram o público presente.

O evento reuniu cerca de dois mil participan-
tes, que no último dia, descobriram seu próximo 
destino, em 2013: IX Encontro Nacional da Mu-

lher Contabilista, em São Paulo, que venceu 
por oito votos de diferença do segundo colo-
cado – Paraná. Em função disso, foi proposto 
pela coordenadora Nacional do Encontro da 
Mulher, Maria Clara Bugarim, e pelo presiden-
te do CFC, Juarez Carneiro, e acordado por 
todos, que Foz do Iguaçu (PR) será a sede do 
X Encontro Nacional da Mulher Contabilista, 
a ser realizado em 2015.

Da esquerda para a direita: As contadoras Sandra 

Campos, Verônica Souto Maior, Ana Maria Elorrieta e 

Cláudia Lima, no painel “O Brasil rumo a convergência”

Maestro João Carlos Martins
José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira 
de Vôlei Feminino 
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Publicação expõe as ações em favor do
profissional contábil e da sociedade

Confira em www.crcrs.org.br, menu Publica-
ções, o Balanço Social do CRCRS relativo ao 

ano de 2010, no qual constam as principais ações da 
entidade relacionadas à gestão Institucional, de Pes-
soas, de Registro e Fiscalização, de Responsabilidade 
Social e Ambientais, assim como a Demonstração do 
Valor Adicionado e as Demonstrações Contábeis.

“O Balanço Social é uma peça importante de 
gestão, na medida em que permite prestar contas 
à sociedade, ou melhor, transforma-se em uma 
oportunidade das empresas e entidades apresen-
tarem o retorno do trabalho desempenhado em 
prol do seu público alvo, além de ações de caráter 
sociais e ambientais”, explica Zulmir Breda, presi-
dente do CRCRS. 

No Brasil, a ideia das ações de gestão serem 
compiladas em uma publicação, objetivando dar 

transparência às atitudes, começou a ser ventilada na 
década de 70. Porém, ganhou força e destaque quan-
do o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou, 
em junho de 1997, uma campanha pela divulgação vo-
luntária do balanço social, que contou com o apoio e 
a participação de lideranças empresariais. A partir da 
década de 90, corporações de diferentes setores pas-
saram a publicar o balanço social anualmente. Hoje, é 
uma valiosa ferramenta gerencial e um instrumento 
de avaliação no momento das tomadas de decisões. 

Dentre os veículos de comunicação utilizados 
pelo CRCRS para difundir a informação está 

a rádio on line. Com uma programação voltada ao 
profissional da contabilidade, apresenta, entre ou-
tros, diariamente às 11h30min, às 13h30min e às 
18h30min, o programa Contabilidade em Debate, 
que toda a semana coloca em discussão um novo 
tema. Consta também na programação da Rádio 
CRCRS Web as entrevistas realizadas por ocasião 

Rádio CRCRS: informação e

conhecimento a um clique de você!

dos Seminários de Assuntos Contábeis. A XIII Con-
venção de Contabilidade também terá cobertura 
completa. Tenha muito mais informação e conheci-
mento com um clique: www.crcrs.org.br – menu 
Rádio CRCRS Web.
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Delegacias Regionais do CRCRS 
aproximam entidade de profissionais contábeis

Os delegados regionais são os profissionais 
que têm a incumbência de representar o 

Conselho Regional de Contabilidade do RS em di-
versas cidades do Estado. Atualmente, estão em 
funcionamento 106 delegacias e 16 escritórios 
regionais. A instalação, a organização e o funcio-
namento das delegacias, bem como o processo de 
eleição dos delegados e suas atribuições são regi-
dos pela Resolução CRCRS nº 429, de 31 de mar-
ço de 2005, que também fixa o prazo de mandato 
em quatro anos. Essa norma também estipulou 
um cronograma de substituição dos representan-
tes mais antigos, objetivando promover uma re-
novação. Nesse sentido, somente em 2011, entre 
os meses de janeiro e junho, foram empossados 
22 delegados, que passaram por um processo de 
treinamento, com o intuito de receber orienta-
ções e esclarecimentos sobre as atividades a se-

rem desenvolvidas na função de representantes 
do Conselho em suas comunidades.

Atividades
Os contadores ou técnicos em contabilidade 

que exercem a representação de delegados regio-
nais dão suporte aos profissionais e auxiliam no pro-
cesso de fiscalização e registro. Entre as funções, 
estão o recebimento e protocolo de documentos 
relacionados ao registro contábil, o encaminha-
mento de denúncias e a colaboração no que tange 
à fiscalização do exercício da profissão na sua juris-
dição. Os delegados também representam o Con-
selho em eventos e atividades relacionadas à classe 
contábil em sua região, caso seja necessário. A rela-
ção completa de Delegacias e Escritórios Regionais, 
com seus respectivos representantes e endereços 
estão disponíveis em www.crcrs.org.br.
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As Delegacias e os Escritórios Regionais são o elo entre o Conselho 
e os profissionais que atuam no interior do Estado. Nesse contexto, 
a figura do delegado regional é de suma importância, uma vez que 

representa a entidade nas suas respectivas regiões.

Delegacia: Canoas
Delegado: Técn. Cont. João Jorge dos Santos
Profissionais: Contadores: 740 Técn. Cont.: 599 – Organizações Contábeis: 322
E-mail: sindcan@terra.com.br
Jurisdição: Canoas e Nova Santa Rita

Delegacia: Carlos Barbosa
Delegada: Técn. Cont. Dalva Jani de Mello

Profissionais: Contadores: 54 Técn. Cont.: 25 – Organizações Contábeis: 17
E-mail: mello.dalva@redesul.com.br 

Jurisdição: Carlos Barbosa, Barão e Poço das Antas

Delegacia: Dom Pedrito
Delegado: Contador José Valtair Bueno dos Santos
Profissionais: Contadores: 45 Técn. Cont.: 44 – Organizações Contábeis: 34
E-mail: valtaircontabilidade@provesul.com.br 
Jurisdição: Dom Pedrito

Delegacia: Getúlio Vargas
Delegado: Contador Airton Brock 

Profissionais: Contadores: 81 Técn. Cont.: 49 Organizações Contábeis: 36
E-mail: brock@itake.net.br

Jurisdição: Getúlio Vargas, Erebango, Ipiranga do Sul, 
Estação, Floriano Peixoto e Sertão

Delegacia: Quaraí
Delegada: Contadora Ivanilda Lopes da Costa

Profissionais: Contadores: 20 Técn. Cont.: 44 – Organizações Contábeis: 32
E-mail: ciajuri@brturbo.com.br 

Jurisdição: Quaraí

Delegacia: Horizontina
Delegada: Técn. Cont. Sérgio Luis Meinertz 
Profissionais: Contadores: 30 Técn. Cont.: 22 – Organizações Contábeis: 12
E-mail: sergio@somarsc.com.br 
Jurisdição: Horizontina, Dr. Mauricio Cardoso e Novo Machado

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS
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